
BEDELARIJ EN LANDLOOPERiJ. 

De bevolking der Rijkswerkinriehtingen snel stijgend, de 
overtast op her platteland onverminderd, in sommige streken 
sehier onduldbnar: zoo is bet gesteld met de bedelarij en land- 
looperij in Nederland. 

De toestaud in de ~ijkswerkinriehtingen, algemeen bekend, 
is de nuaste uauleiding geweest tot her instellen - -  bij K.B. 
van 2°~ September 1903, n o 51 - -  der Staatseommissie, wier 
or~geveer een jaar geleden verschenen YersIag wij hier wensehen 
te bespreken. 

Minder bekend, althans nimmer onder cijfers gebraeht, is de 
mate van den overlust der ingezetenen. De chrouisch opstijgende 
klachten geven daaromtrent weinig licht, her auntal veroor- 
deeliugen evenmin: hoe lung heeft de landlooper gezworven 
vddr hij veroordeeld werd? De Stautseommissie is op her denk- 
beetd gekomen, zieh met een vragenlijst te wenden tot een 
greet uautal burgemeesters. Uit de ingekomen a n t w o o r d e n -  
een 170 tal - -  blijkt voorul, dat her kwaud stellig reel erger 
is, dan wel doorgaans wordt vermoed. Enkele eijfers: de in- 
gezetenen van Woudeuberg hebben in 1908 ~10 maul ann 
bedelaars en landtoopers nuehtverblijf verstrekt, waarvan 194. 
maul uit angst, na bedreiging met brundstiehtingl - -  Te Elst, 
in de Betuwe, logeeren gemiddeld 40 landloopers per week bij 
de boeren, die hen niet durven afwijzen, bovendien melden 
zij, die het minst op hun kerfstok hebben, zieh ann bij de 
politie. De bezoeking is her ergst lungs de groote wegen, maar 
ook in afgelegen streken is de overlast greet. Zoo wordt te 
Bladel, in de urine Kempen, gemiddeld f 4 . - -  per gezin en 
per juar ann lundloopers gegeven. - -  Dit zijn eijfers, die te 
denken geven. 

De politie is niet in stunt, ufdoende bescherming te verleenen. 
Hum' tank is ook onuitvoerbuar, een blik op de stutistiek der 
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bevolking der Rijkswerkinrichtingen, als bijlage in bet Verslag 
der Commissie opgenomen, kan daarvan overtuigen : vier vijfden 
der verpleegden zijn recidivisten, een derde is meet dan zes 
maal recidivist. Men denke zich de taak der politie, die den- 
zelfden man sores twintigmaal aanhoudt, van den reehter, die 
hem twiutigmaal veroordeelt. 

Ondankbaarder hog is de taak der ambtenaren der werk- 
inriehtingen. Bij de bestaande organisatie kunnen zij tot ver- 
betering der verpleegden vrijwel niets doen: de Staatscommissie 
prijst bun ijver en toewijding, maar moet getuigen, dat zij 
zich niet verwondert over het aautal recidivisten, maar vee]eer 
over een verpleegde, die n i e t  tot reeidieve vervalt. Bij de 
huidige korte veroordeelingen moeten uit de werkinriehtingen 
voortdurend lieden worden ontslagen, waarvan met zekerheid 
is te voorspellen, dat zij na eenigen tijd daarin zullen weder- 
keereu: na eenigen tijd, gedurende welken zij bet leger der 
zwervers op sterkte hebben helpen houden, want de uitgaans- 
kas - -  ineens ter hand gesteld - -  is spoedig verteerd. 

Tot verbetering dezer ongelukkige regeling moest de Staats- 
commissie voorstellen doen. Hare opdracht luidde: #der l~e- 
geeri~lg te dienen vail advies over de vraag, welke aanvulling 
eu wijziging her in het Wetboek van Strafrecht aangenomen 
stelsel van bestraffing van bedelarij en landlooperij en de toe- 
passing daarvan in de practijk behoeven, om eene meet doel- 
treffende bestri.jding van dat maatschappelijk euvel te verzekeren, 
onder bevoegdheid tevens haar gevoelen te doen kennen omtrent 
de bij dat Wetboek getroffen voorziening ten aanzien vau ha- 
butieele dronkel~.schap,/. 

Haar Verslag voert tot opsehrift: Bedelarij en lalldlooperij; 
Woonwageus en woonsehepeu; Habitueele dronkeasehap. 

Her laatste ouderwerp, dat slechts in verwijderd verband 
staat tot de beide overige, iateu wij bier verder rusten. 

Het vraagstuk der woonwagens en woonsehepen heeft de 
Commissie terecht als in haar opdracht begrepen beschouwd. 
Het is vrijwel een onderdeel van dat der bedelarij en landlooperij. 

"Ook in audere opzichten heeft de Commissie getoond, hare 
taak ruim op te vatten: in stede der ,,aanvulling en wijziging,/, 
waarvan in hare opdracht sprake was, stelt zij voor niet meer 
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of minder dan een nieuwe #Bedelarijwet,, nieuwe artikelen van 
her Wetboek van 8trafrecht, een nieuwe ,Wet op woonwagens 
en woonsehepen,t. - -  Her is een geheel nieuw stelsd van be- 
strijding der bedela~ ell landlooperij, dat de Commissie heeft 
ontworpen. 

Nog verder is de Commissie gegaan: ook de p r e v e n t i e ,  
de maatregelen ter voorkoming van bedelarij en landlooperij 
heeft zij in haar onderzoek betrokken en wel de preventie ill 
den ruimsten zin. Zoo behandelt her Yerslag: Onderwijs, volks- 
gezondlieid, arbeidswetgeving, werkloosheid, werkloosheids- 
verzekering enz., tot zelfs emigratie. /riles beknopt natuurlijk, 
in betrekkelijk weiuige bladzijden. 

Toch is er ~dn onderdeel.der preventie, aan repressie zeer 
na verwant, waarop de Commissie o.i. meet de aandaeht der 
Regeering had kuunen vestigen: n.1. de maatregelen tegen 
jeugdige landloopers, of zij, die daartoe opgroeien, bvb. de 
kinderen, die bij woonwagens doorgaans in grooten getale worden 
aangetroffen. Strenge toepassing der Kinderwetten zoude een 
uiterst kraehtige preventieve, tevens repressieve werking hebben. 

Her door de Commissie ontworpen stelsel van repressie is 
gebouwd op eene onderscheiding der bedelaars en landloopers in : 

A. Zij, die bedelen of landloopen, omdat zij niet kunnen 
werken, dat zijn: a. de invaliden; b. de onvrijwillig werk- 
loozen. 

B. Zij, die bedelen of landloopen, omdat zij niet willen 
werken. 

Iu o n v r i j w i l l i g e n  eu v r i j w i l l i g e n  dus; de door deu 
rechter te constateeren ~tarbeidsschuwheid- zal her eriterium zijn. 

De vrijwi]ligen zullen gestraft, de onvr i jwi l l igen-  en de 
vrijwilligeu eveneens na afloop van hun straftijd - -  zullen ge- 
holpen, hunne wederopheffing zal beproefd worden. 

Yerschillende categori~n van vermomde bedelaars en laud- 
loopers: de liedjeszangers, renters enz., worden met dezen gelijk- 
gesteld. 

De straf zal niet meer een korte heehtenis zijn, maar ge- 
vangenisstraf, i .c .  eelstraf van ten hoogste ~gn jaar. De 
bijkomende straf: plaatsiug in een rijkswerkinriohting is vervallen. 

Om de onvr i jwi l l igeu-  en de vrijwilligen na afloop van 
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hun straftijd - - t e  helpen, k u n n e n  zij door den Rechter ,,ter 
beschikkiug der .Regeeritlg worden gesteld. De Rechter k a n  
eveneens - -  na afloop van hun s t r a f t i j d -  ter beschikking 
stellen hen, die wegens verschillende, in de Wet opgesomde, 
misdrijven worden veroordeeld tot gevangenisstraf van ~gn jaar 
of minder, zoo el' gegronde vrees bestaat, dat de veroordeelde 
tot bedelarij of landlooperij zal vervallen. 

Veer de onvrijwi]ligen wordt een bijzondere, eenvoudige, 
procedure veer dell President der Rechtbank voorgesteld, met 
hooger beroep op de Rechtbailk zelve en eassatie. I-Iet' is geen 
strafproeed ure. 

De duur der ter beschikkingstelling is 3 jaren, tweemalen 
telkeus veer 2 jaren door den- Reehter te verlengen, daarua 
slechts op verzoek vall den verpleegde zelf. De ter beschikking 
gestelden worden hetzij ill eene rijkswerkiurichting verpleegd, 
hetzij aali partieulieren t er verpleging toevert, rouwd. Dezc parti- 
culieren moeten aan vereisehten voldoen, analoog aan die, in 
de Kinderwetten gesteld. Streng ziju deze eiseheu niet; men wil 
de, partieulieren zooveel mogelijk vrijheid in hun werk latell. 
Her Rijk betaalt hu ,  veer de verpleegdell een vergoediug per 
hoofd en per dug. Boveudien kunnen relltelooze voorsehotten 
als subsidie worden verstrekt. 

De l~ijkswerkinriehti~gen worden geheel gereorgauiseerd, her 
klassenstelsel ingevoerd. De eerste klasse is de hoogste eu zal 
in een uieuw gesticht worden ot~dergebraeht, de drie lagere 
blijven te Veenhuizeu. De derde klasse is de normaal-klasse, 
daarin worden in den regel de Ttieuw aankomenden geplaaLst. 
])e sleehtere elementen, o.a. de ,,vrijwilligen,t komen aanstonds 
in de vierde klasse. Bij deze laatste behoort hog een depot van 
afzondering. Aan elke inriehtiug komt eeu l~aad van indeeling, 
bestaaude uit den directeur, een der bedienaren van den gods- 
dieust van elke gezindt, e, een geueesheer en eeu ouderwijzer. 

Bij de indeeling wordt hoofdz~,kelijk gelet op het zedelijk 
gehalte der verpleegde~L Geen puntenstelsel dus, I)e eiseheu 
van den arbeid mogen bij de indeeliug niet van invloed zijn. 
Doel is, de sleehtere elementen van de betere te scheideu. 

Door individualiseereude behaudelil~g, ernstigen, ontwikkelenden 
arbeid eu strenge tueht zal verder naar wederophetfiug der 
verpleegden worden gestreefd; de bedienaren van den Godsdienst 



677 

zullen meer gelegenheid krijgen, hun invloed ten goede nan te 
wenden. 

In de werkinrichtlngeu zal voortaan iuderdaad gewerkt 
worden. EeL tieu uren-dag wordt voorgesteld. De landarbeid 
zal vooral ontginning zijn, de fabrieksarbeid met de nieu~ste 
machines worden verricht. Beide takken van bedrijf zullen onder 
technisehe leiding komen. Voor Veenhuizen wordt een electrische 
eentrale gevraagd - -  thans is er geen kunstliehtl 

Zoo hoopt men de producfiviteit te verhoogen. Een commer- 
eieele boekhouding zat de uitkomsten van het bedrijf doen 
kenneL. 

In de lagere klassen is de productiviteit van den arbeid, in 
de hoogere de bekwaming der verpleegden hoofdzaak. In de 
eerste klasse is dit laatste allggn het doel. De uit deze klasse 
ontslagenen zulleu door agenten van plaatsing worden voort- 
geholpen. 

¥oor de vrouwen blijft een afzonderlijke werkinrichting be- 
stemd. Wegens haar gering aantal zal voor haar het klassen- 
stelsel niet kunnen worden ingevoerd. Voor de invalide ver- 
pleegden, - -  de Rand van Indeeling, niet de Reehter zal de 
invaliditeit beoo rdee l en -  wenscht de Commissie een Rijks- 
invalidenhuis, waarin zij zullen worden verpleegd ten koste der 
Gemeente, tot wier last zij zouden komen, indien zij niet waren 
ter besehikking gesteld. 

Voor het ontwerpen van dit tot in alle bijzonderheden uit- 
gewerkte stelsel van repressie tier bedelarij en landlooperij ver- 
dient de Staatscommissie den hoogsten lof. Niet zonder vrueht 
heeft zij gearbeid: al moge men geen onveranderde invoering 
hater ontwerpen wenschen - -  zij heeft minstens genomen een 
voortreffelijken voorbereidingsarbeid verricht. 

Tegen bet systeem d e r t e r  beschikkingstelling en zijne uit- 
werking zullen weinig bedeukiugen oprijzen. De Kinderwetten 
hebben beider goede werking bewezen. 

Dus zal ook bier de hulp der par~iculieren worden ingeroepen. 
Van versehillende zijden is reeds twijfel geuit, of op deze 

hulp reel te rekenen val~, of particulieren geneigd en in staat 
zullen zijn, deze tank op eenigszins groote schaal van het Rijk 
over te nemen. Wij twijfeIen niet, of de toekomst, weliswaar 
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niet de naaste toekomst zal bet anders leeren. De Vereeniging 
tot Christelijke verpleging van bedelaars ell landloopers verkrijgt 
reeds thans op #her Hoogeland,, en ,:de Ganzenemmer,, guustige 
resultaten. Met voldoenden steun van overheidswege zal deze tak 
van philantrophie spoedig evenzeer bloeien als in Duitschland, 
waar de C.ommissie de groote stichtingen van ons Bodelschwingh 
ell de onder geestelijke leiding staande' Arbeiter-Kolonie Maria- 
veen in oogensehouw heeft kunnen nemen. 

War de reorganisatie tier Rijkswerkinrichtiugen betreft: de 
voorstellen der Commissie maken den iudruk van een krachtig, 
consequent doorgevoerd stelsel, dat op de hoogte is der moderne 
weteusehap. Slechts zouden wij - -  de Commissie waarschijulijk 
wel eveneens - -  de ,1onvrijwilligen,, liever in een nieuwe 
inrichting dan te Veenhuizen zien ondergebracht. Veenhuizen 
heeft nu eenmaal zulk een slechten klank. Voor die ongeluk- 
kigen is her hard, daarheen te worden gezonden. Hun reclasseering 
zal daardoor bemoeilijkt worden. Intusschen is her zeer begrijpelijk, 
dat her om finantifiele redenen niet anders kan. 

,,Tegen het strafbaar stellen van ,vrijwillige,, bedelarij en 
laudlooperij zijn van verschillende z i j den - -ook  uit den boezem 
tier Commissie zelve - -  bezwaren aangevoerd. Wij kunnen deze 
niet deelen. Het  onderscheid in de behandeling van ,vrijwilligen, 
en ,onvrijwilligen,, - -  wij zouden liever lezen ,:beroeps,- en 
,,gelegenheids,-bedelaars en landloopers - -  kan o.i.  niet seherp 
genoeg zijn. Daarom sehijnt het ons niet raadzaam, de ,vrij- 
willigen, eenvoudig ter beschikkiug te stellen en het aan den 
Raad van Indeeling over te laten, hen desnoods in een straf- 
depot te plaatsen. Met de meerderheid der Commissie zij, wij 
van oordeel, dat voor her bestraffen dezer lieden allen grond 
bestaat. 

Waarmede wij echter geen vrede kunnen hebben, dat is met 
de verdeeling der bedelaars en landloopers in ,vrijwilligen, en 
,,onvrijwilligen, en bet criterium - -  de ,arbeidsschuwheid,, - - ,  
dat de Commissie daarvoor aangeeft. Verdeeling en criterium 
schijnen ons minder juist en voor den Rechter, die den land- 
looper moet beoordeelen, minder goed bruikbaar. De man zat 
zich al dadelijk verweren met te zeggen, dat hij geen werk 
kon vinden. Meestal zal dit waar zijn, 65k en vooral bij de 
grootste schurken. Hun val moge aan Harbeidsschuwheid,, te 
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wijten zijn, daarmede is niet aangetooud, dat zij t h a n s  ,,uit 
arbeidssehuwheid,/ bedelen. In ieder geval mist de Reehter den 
tijd en de gelegenheid, wellieht ook de bekwaamheid, om dit 
alles te onderzoeken. Her resultaa~ zal wel z~jn', dat de Reehter 
op den indruk zal afgaan : als hij een beroepsbedelaar voor zieh 
heeft, dezen als ,/vrijwiHige,, aau zal merken, tenzij hij invalide 
is. Maar ware her dan ook niet beter, dit criterium in de Wet 
te zetten: strafbaar te stellen, beroeps-of gewoontebedelarij, 
tenzij door invaliden ? 

De Commissie zegt zieh met hare verdeeling in hoofdzaak 
ann te sluiten bij de, door ].~'erdinaud Dreyfus in zijn rapport 
nan het Congr~s de patronage des libgrgs, te Lyon in 1894 
gehouden, gemaakte onderseheiding in: 

a. indigents invalides on infirmes; b. mendiants ou vagabonds 
aecidentels; c. mendiants ou vagabonds professionels. Wij ge- 
looven, d a t e r  tusschen beide verdeelingeu een zeer wezenlijk 
versehil is, en dat die van Dreyfus de voorkeur verdient. De 
Commissie deelt zelve mede, dat deze verdeeling door het Congr~s 
te Antwerpen in t894 als grondslag voor een rationeele Wet- 
geving werd aangenomen en door her peuitentiair congr~s te 
Parijs in 1895 is aanvaard. 

Wij zeiden reeds, dat de Staatscommissie zich ook met her 
vraagstuk der woonwagens en woonsehepen heeft bezig gehouden, 
zelfs tier l~egeering een ,~Ontwerp van Wet op woonwagens 
en woonschepen aanbiedt. Tot nogtoe wordt het gebruik dezer 
mobiele woningen alleen bij plaatselijke verordeningen geregeld. 
In de praktijk komt dit hierop neder, dat de gemeenten 
trachteu elkander deze ongewenschte gasten op den hals te 
sehuiven, wat somtijds tot zonderlinge tooneeleu leidt. Dikwijls 
ook treden de gemeenten minder kraehtig op, 5f wegens 
bet gemis eerier verordening, df ook, omdat de politiemaeht 
- -  doorgaans ggn veidwaehter - - n i e t  is opgewassen tegen een 
talrijke bende, die spoedig een dreigende houding aanneemt, 
we1 wetend, zooals her Yerslag zegt, dat de politie ten slotte 
toch tevreden is, als zij maar verder trekt. 

Ook naar den overlast, die van woonwagens en woouschepen 
wordt ondervonden, heeft de Commissie een onderzoekingesteld. 
De woonwagens worden natuurlijk meet in de zuidelijke, de 
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woonschepen meer in de noordelijke provincifin gevonden. Hun 
aantal is reel grooter dan men wel zou denken. Zoo verblijven 
by. te Bilt wekelijks 10 of 12 woonwagens. Op de najaarsmarkt 
te Apeldoorn in "1904 waren er 46 bijeen, te Wassenaar bevinden 
er zich sores een 30 tegelijk. War de woonschepen betreft: er 
zijn ~riesche gemeenten, waar er een ~5-tal overwinteren. 

En wat voor slag van yolk dit is, is bekend. Enkele kerm~s- 
reizigers niet te na gesproken kan men hen veilig met landloopers 
gelijkstellen. Zij zijn zelfs gevaarlijker, daar zij in troepen op- 
treden. Krachtige regeling en inperkiug is dus gewenscht, en 
wel bij de Wet, 66k, omdat deze voertuigen bet gansche land 
doortrekken. De Commissie heeft een vergunningstelsel met 
verplichte nummering, als voor motorrijtuigen, ontworpen, l)e 
vergunningen worden verleend door den Commissaris der Koningin 
voor ggn jaar. Niet aan een ieder: niet o. a, ann hen, die in 
de laatste twee jaren wegens bedelarij of landlooperij zijn ver- 
oordeeld of ter beschikking gesteld. Niet voor iederen wagen: 
bij algemeenen maatregel van bestuur zullen eischen worden 
gesteld. De vergunning zal inhouden, hoeveel personen in den 
wagen mogen wonen. De vergunninghouder moet de lijst 
dezer personen kunnen vertoonen en is strafbaar, indien hij 
anderen herbergt. 

Een overgangsbepaling geeft drie jaren tijd, om nan de 
eischen tier Wet te voldoen. 

Wordt dit Ontwerp tot Wet verheven, dan zal daarmede een 
zeer krachtig wapen tot bestrijding van dit kwaad verkre@n 
zijn. Talrijk zullen de vergunningeu niet zijn, o13 . de vergunning- 
bonders zal een scherp toezicht uitgeoefend kunnen worden. 
Toch zouden wij hog lets verder wi[len gaan en de vergunning 
slechts ann hen wiUen verleend zien, die aantoonen in de nit- 
oefening van hun beroep van een woonwagen of woonschip 
gebruik te moeten maken. Zoo zoude een hog grondiger opruimiug 
kunnen worden gehouden. 

Eene wet op woonwagens en woonschepen in den door de 
Commissie gewenschten geest zoude betrekkelijk spoedig tot 
stand kunnen worden gebracht. Bij het verstrijken van den 
termijn, in de overgangsbepaling toegestaan, zullen echter 
velen, die geen vergunning meer kunnen krijgen, als landlooper 
hun zwervend leven trachten voort te zetten. Daarom zal op 
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de iuvoeriug der nieuwe maatregeleu tegen de bedelarij en land- 
looperij moeten worden gewacht. Moge dit een prikkel te meet 
zijn voor den wetgever, om spoedig een afdoende regeling dezei 
materie te oudernemen! 

Nijmegen, Augustus 1908. A. w ~  RIJC~EVORSEL. 


